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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ1  20/ 2021 
 

«Χρεώσεις Συμμετεχόντων στις χονδρικές αγορές ενέργειας για 
Παροχή Υπηρεσιών REMIT» 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός των χρεώσεων από το Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) προς τους Συμμετέχοντες στις χονδρικές αγορές 
ενέργειας για την παροχή Υπηρεσιών REMIT καθώς και των διαδικασιών τιμολόγησης και 
διακανονισμού  αυτών. 

2. Οι όροι της παρούσας Απόφασης έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στη 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών REMIT και στην Αίτηση Εγγραφής REMIT, όπως έχουν 
δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του EXE. 

Άρθρο 2. Χρεώσεις ανά Κατηγορία Υπηρεσιών REMIT 

Πίνακας 1. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2 ΧΡΕΩΣΗ/ΕΤΟΣ 

  Συμμετέχοντες/Μέλη ΕΧΕ 
Μη Συμμετέχοντες/Μέλη 

ΕΧΕ 

                                                           

 
1 Τροποποίηση της 163/09.02.2021 Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΧΕ «Χρεώσεις Συμμετεχόντων στις 
χονδρικές αγορές ενέργειας για Παροχή Υπηρεσιών REMIT». 
2 Data Reporting Services: (A1) για Αγορά Επόμενης Ημέρας ΕΧΕ, (A3) για Ενδοημερήσια Αγορά ΕΧΕ, (A5) για Αγορά 
Παραγώγων ΕΧΕ, (A7) για το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου ΕΧΕ 

RRM Reporting Services: (A2) για Αγορά Επόμενης Ημέρας ΕΧΕ, (A4) για Ενδοημερήσια Αγορά ΕΧΕ, (A6) για Αγορά 
Παραγώγων ΕΧΕ, (A8) για το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου ΕΧΕ 

RRM Bilateral Reporting Service: (B) 

RRM Foreign OMP Reporting Service: (C) 
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(A) REMIT Reporting 

Services for Transactions in 

HEnEx Markets 

 

Μία εκ των Data Reporting Services A1 
ή Α3 ή Α5 ή Α7 

800,00 € - 

Συνδυασμός δύο εκ των Data Reporting 
Services A, Α3, Α5 και Α7 

1.200,00 € - 

Συνδυασμός τριών εκ των Data 
Reporting Services A1, Α3, Α5 και Α7  

1.600,00 € - 

Συνδυασμός όλων των Data Reporting 
Services A1, Α3, Α5 και Α7 

2.000,00 €  

Μία εκ των RRM Reporting Services Α2 
ή Α4 ή A6 ή Α8 

800,00 € - 

Συνδυασμός δύο εκ των RRM Reporting 
Services Α2, Α4,Α6 και Α8 

1.200,00 € - 

Συνδυασμός τριών εκ των RRM 
Reporting Services (Α2, Α4, Α6 και  Α8) 

1.600,00 € - 

Συνδυασμός όλων των RRM Reporting 
Services Α2, Α4, Α6 και Α8 του ΕΧΕ 

2.000,00 €  

(B) REMIT Reporting Service 

for Bilateral Contracts 
RRM Bilateral Reporting Service B  

480,00€ 
Δωρεάν σε συνδυασμό με 

οποιαδήποτε εκ των 
υπηρεσιων της κατηγορίας (Α) 

960,00 € 

(C) REMIT Reporting 

Services 

for Foreign OMP 

Transactions 

RRM Foreign OMP Reporting Service C 400,00 €/OMP 800,00 €/OMP 

1. Στις ως άνω χρεώσεις του Άρθρο 2 δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. ή άλλοι φόροι που 
πιθανόν προκύψουν ανάλογα και με τον τύπο των Υπηρεσιών REMIT που έχουν επιλεγεί 
από έναν Συμμετέχοντα. 

2. Το ΕΧΕ δικαιούται να τροποποιήσει τις Χρεώσεις του Πίνακα 1 και τις λοιπές προβλέψεις 
της παρούσας Απόφασης με γραπτή ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών στους 
Συμμετέχοντες.  

Άρθρο 3. Τέλη που καταβάλλονται στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρνειας (ACER), 
βάσει του Άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/942. 

1. Βάσει των προβλέψεων του Άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/942, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καθορίζει το ύψος και τις μεθόδους των σχετικών πληρωμών για τα τέλη τα 
οποία πρέπει να καταβληθούν στον ACER, για να καλύψουν μεταξύ άλλων τη συλλογή, 
τον χειρισμό, την επεξεργασία και την ανάλυση των πληροφοριών που υποβάλλονται 
από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ή από τις οντότητες που υποβάλλουν εκθέσεις για 
λογαριασμό τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ)  1227/2011. 
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2. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2020/2152 για τον καθορισμό των ως άνω 
τελών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 
Δεκεμβρίου 2020 και έχει εφαρμογή από 01/01/2021. Το ετήσιο τέλος που πρέπει να 
καταβάλλει το ΕΧΕ, ως Εγγεγραμμένος Μηχανισμός Αναφοράς (RRM) για τις συναλλαγές 
που υποβάλλει για λογαριασμό των Συμμετεχόντων, μετακυλίεται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)  2020/2152 εξ' ολοκλήρου 
στους Συμμετέχοντες με την εξής μεθοδολογία: 

 η κατ’ αποκοπήν συνιστώσα τέλους εγγραφής διαμοιράζεται ισόποσα στο σύνολο 
των Συμμετεχόντων που έχουν υποβάλλει συναλλαγές μέσω του EXE, 

 η συνιστώσα τέλους βάσει καταγραφών συναλλαγών υπολογίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της Απόφασης 2020/2152 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

 κατά περίπτωση υπολογίζεται, ένα ποσό θετικής ή αρνητικής διόρθωσης για την 
αντιστάθμιση των διαφορών μεταξύ της συνιστώσας τέλους βάσει καταγραφών 
συναλλαγών που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και της συνιστώσας τέλους 
βάσει καταγραφών συναλλαγών που θα καταβαλλόταν σύμφωνα με την πραγματική 
αναφορά το εν λόγω έτος με βάση τις καταγραφές συναλλαγών του κάθε 
Συμμετέχοντα.  

Άρθρο 4. Διαδικασίες Υπολογισμού, Τιμολόγησης και 
Διακανονισμού των Χρεώσεων για την Παροχή Υπηρεσιών REMIT και 
Τελών του ACER. 

1. Η  τιμολόγηση των χρεώσεων του Πίνακα 1 του Άρθρου 2 λαμβάνει χώρα ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε τριμήνου 
αναφοράς, οι σχετικές χρεώσεις είναι άμεσα απαιτητές και το σχετικό παραστατικό 
εξοφλείται άμεσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΧΕ. 

2. Η  τιμολόγηση των τελών του Άρθρου 3 λαμβάνει χώρα ετησίως, τα σχετικά ποσά είναι 
άμεσα απαιτητά και το σχετικό παραστατικό εξοφλείται άμεσα, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του ΕΧΕ. 

3. Σε περίπτωση εγγραφής νέου Συμμετέχοντα, η τιμολόγηση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα 
με την βεβαίωση για έναρξη της παροχής των Υπηρεσιών REMIT, η οποία αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στο Συμμετέχοντα τα σχετικά ποσά είναι άμεσα απαιτητά και το σχετικό 
παραστατικό εξοφλείται άμεσα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΧΕ. Οι χρεώσεις για 
περίοδο μικρότερη του ημερολογιακού τριμήνου υπολογίζονται αναλογικά ανά μήνα 
εντός του ημερολογιακού τριμήνου.  

4. Η εξόφληση των ως άνω χρεώσεων και τελών για Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης 
ή/και στην Ενδοημερήσια Αγορά ή/και στο Βάθρο Εμπορίας του ΕΧΕ πραγματοποιείται, 
μέσω του αντίστοιχου Λογαριασμού Χρηματικού Διακανονισμού που τηρεί το 
Εκκαθαριστικό Μέλος που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των συναλλαγών του 
Συμμετέχοντα, στον Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που καθορίζεται από την 
EnExClear κατά τις διαδικασίες της. Για τους λοιπούς Συμμετέχοντες η εξόφληση των ως 
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άνω χρεώσεων και τελών πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό 
του ΕΧΕ. 

5. Οι ρυθμίσεις της παρούσας Απόφασης δεν θίγουν τη ρύθμιση του άρθρου 15 της 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών REMIT.  

6. Το ΕΧΕ δικαιούται να διακόψει την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών REMIT προς 
Συμμετέχοντα, σε περίπτωση που δεν έχει προβεί σε εξόφληση τιμολογίου, εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Άρθρο 5. Ισχύς  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 19/10/2021.  

Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στο διαδικτυακό τόπο του EXE www.enexgroup.gr. 


